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แบบแจง้รายละเอยีดเกี�ยวกบัสารเคมอีนัตราย 

Safety Data Sheet 

 

 

เมธานอล : Methanol    
 

�.  ข้อมูลเกี�ยวกับสารเคมีและบริษัทผู้ผลิตและจดัจาํหน่าย 

Chemical Product and Company Identification 

 
ชื�อทางการค้า   : เมทานอล (Methanol)  

Trade Name    เมธิลแอลกอฮอล ์(Methyl Alcohol) 

 

ชื�อทางเคมี   : เมทานอล (Methanol) 
Chemical Name 

 

สูตรทางเคมี   : CH3OH 
Chemical Formula 

 

นํ�าหนักโมเลกุล   : 32.04 
Molecular Weight 

 

การใช้ประโยชน์   : ใชเ้ป็นตวัควบคุมอุณหภูมิในอุตสาหกรรมชุบแข็งโลหะ ใชเ้ป็น

ตวั 

Use     ละลายในอุตสาหกรรมการผลิตสี ทินเนอร์ ใชเ้ป็นสารตั�งตน้ 

ในกระบวนการผลิตฟอร์มลัดีไฮด ์และใชเ้ป็นสารเคมีในการ 

สังเคราะห์ไนโตรเซลลูโลส 

 

ผูผ้ลติ    :  Saudi Basic Industries Corporation, Saudiarabia 

 

 

ผูจ้าํหนา่ย     :            บริษทั โกลบอล เคมี� เอเอสซีซี จาํกดั 

Supplier      ���/�� หมู่ �� ต.ราชาเทวะ 

อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ����� 

โทรศพัท ์ 02 763 7782-4         โทรสาร  02 763 7785 

www.gctcl.com  
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2. องค์ประกอบ/ข้อมูลเกี�ยวกับส่วนผสม    :     Composition/Information on Ingredients 
 

Synonyms Name  : เมธิลไฮดรอกไซด ์(Methyl Hydroxide) 

 
UN No.    : 1230 
 
CAS No.    : 67-56-1 

 

3. ข้อมูลเกี�ยวกับอนัตราย             :            Hazards Identification 
      

อันตรายเกี�ยวกับความปลอดภัย : เป็นสารไวไฟสูง 
Safety Hazards 
 

อันตรายต่อคน   : เป็นพิษเมื�อสูดดม กลืนกินเขา้ไป และเมื�อสัมผสัถูกผิวหนงั 

Human Health Hazards   ไอของสารอาจทาํใหเ้กิดระคายเคืองต่อดวงตาได ้

 

อันตรายต่อสิ�งแวดล้อม  : เป็นพิษต่อสิ�งมีชีวิตในนํ�า เป็นพิษต่อปลาและแพลงกต์อน เมื�อ

ผสม 

Environmental Hazards  กบันํ�า ก่อใหเ้กิดสารผสมที�มีพิษ ไม่สามารถเจือจางไดไ้ม่ส่งผล 

อนัตรายต่อระบบบาํบดันํ�าทิ�ง หากมีการใชแ้ละจดัการสารเคมี

อยา่งเหมาะสม 

 

 4. การปฐมพยาบาล   :  First Aid Measures 
 

การสัมผัสโดยการหายใจเข้าไป : ถา้หายใจเขา้ไปใหเ้คลื�อนยา้ยออกไปในที�อากาศบริสุทธิ�  ถา้

ผูป่้วย 

Inhalation    หยดุหายใจใหช้่วยผายปอด ถา้หายใจลาํบากใหอ้อกซิเจน นาํส่ง 

แพทย ์

 

การสัมผัสทางผิวหนัง  : ใหฉี้ดลา้งผิวหนงัทนัทีดว้ยนํ�าสะอาดปริมาณมากๆ อยา่งนอ้ย 15 

นาท ี

Skin Contact    พร้อมถอดเสื�อผา้และรองเทา้ที�เปรอะเปื� อนสารเคมีออก 

 

การสัมผัสทางตา   : ใหฉี้ดลา้งตาทนัทีดว้ยนํ�าสะอาดปริมาณมากๆ อยา่งนอ้ย 10 นาท ี

Eye Contact    พร้อมกระพริบตาถี�ๆ ขณะทาํการลา้ง นาํส่งแพทย ์

 

 

การกลืนกินเข้าสู่ร่างกาย  : ใหรั้บอากาศบริสุทธิ�  ทาํใหอ้าเจียน ใหผู้ป่้วยดื�มเอทานอล 
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Ingestion     นาํส่งแพทยแ์ละระบุว่ากลืนกินเมทานอลเขา้ไป 

5. ข้อมูลด้านอัคคภียัและการระเบิด :  Fire and Explosion Hazard Data 
 

จุดวาบไฟ   : 11 ºC (Abel) 

Flash Point 

 

ขีดจํากัดการติดไฟ   : ค่าต ํ�าสุด (LEL) 6.1 %V 

Flammable Limits   ค่าสูงสุด (UEL) 36.5 %V 

 

อุณหภูมิสามารถติดไฟได้เอง  : 455 °C 

Auto Ignition Temperature 

 

การเกิดปฏิกิริยาทางเคมี  : มีเสถียรภาพภายใตส้ภาวะปกต ิ

Chemical Reactivity    

 

สารที�ต้องหลีกเลี�ยงจากกัน  : หลีกเลี�ยงจากสารออกซิไดส์ซิงส์เขม้ขน้ กรดและเบสเขม้ขน้ 

Materials to Avoid 

 

สารดับไฟที�เหมาะสม  : สเปรยน์ํ�า ผงเคมีแหง้ โฟมทนแอลกอฮอล ์และ

คาร์บอนไดออกไซด ์

Extinguishing Media 

 

คาํแนะนําเพิ�มเติมเกี�ยวกับการดับเพลิง : ใหฉี้ดนํ�าหล่อเยน็ภาชนะบรรจุที�อยูใ่นบริเวณใกลเ้คียง 

Fire Fighting Additional Advice 

 

อุปกรณ์ป้องกันสําหรับผู้ผจญเพลิง : พนกังานดบัเพลิงควรสวมหนา้กากช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศ

ในตวั 

Protective Equipment   และสวมชุดป้องกนัสารเคมี 
 

 

 

 

6. ข้อปฏิบัตเิมื�อเกิดการรั�วไหล    :  Accidental Release Measures 
 

มาตรการป้องกัน   : - ปฏิบตัิตามระเบียบขอ้บงัคบัระหว่างประเทศและในทอ้งถิ�นที� 

Protective Measures   เกี�ยวขอ้งทั�งหมด 

- ระวงัอยา่สัมผสักบัสารที�หกหรือระเหยออกมา ใหถ้อดเสื�อผา้ที� 
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ปนเปื� อนสารออกทนัที ดูคาํแนะนาํเกี�ยวกบัการเลือกอุปกรณ์

ป้องกนั 

อนัตรายส่วนบุคคล หยดุการรั�วไหลของสารเคมีโดยเร็ว หาก

สามารถ 

ทาํไดโ้ดยปลอดภยัใหน้าํสิ�งของหรืออุปกรณ์ที�อาจติดไฟได้

ทั�งหมด 

ออกจากบริเวณพื�นที�โดยรอบ ป้องกนัการแพร่กระจายของสาร

โดย 

การใชด้ินหรือทรายสร้างเป็นเขื�อนกั�น เพื�อป้องกนัไม่ใหส้ารรั�ว

หก 

ลงในแหล่งนํ�าหรือทางระบายนํ�าสาธารณะ 

- ดาํเนินการป้องกนัการเกิดประกายไฟและไฟฟ้าสถิต โดยดูแล

ให ้

ไฟฟ้าสามารถเดินต่อเนื�องกนัไดต้ลอด โดยการเชื�อมต่ออุปกรณ์ 

ทั�งหมดลงดิน 

 

วิธีจัดการกับผลิตภัณฑ์ที�หกหรือรั�วไหล (Clean-Up Methods) 

 

- หกหรือรั�วไหลเล็กน้อย (< 200 LT) : ใหถ้่ายเทของเหลวดว้ยวิธีกลไกเขา้สู่ภาชนะบรรจุที�ติดป้ายและปิด 

ผนึกอยา่งดีเพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ใหม ่หรือกาํจดัทิ�งอยา่ง

ปลอดภยั 

ปล่อยของเหลวที�ตกคา้งทิ�งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูด

ซับ 

ทาํการซับออกแลว้นาํไปกาํจดัทิ�งอยา่งปลอดภยั 

 

- หกหรือรั�วไหลมาก (> 200 LT) : ใชร้ถบรรทุกสูบของเหลวจากถงัที�หกเพื�อนาํมาใชป้ระโยชน์ใหม่ 

หรือกาํจดัทิ�งอยา่งปลอดภยั หา้มใชน้ํ�าสาดของเหลวที�ตกคา้ง แต่

ให ้

ปล่อยของเหลวที�ตกคา้งทิ�งไวใ้หร้ะเหยไปเอง หรือใชว้สัดุดูด

ซับ 

ซับเอาของเหลวที�ตกคา้งแลว้นาํไปกาํจดัทิ�งอยา่งปลอดภยั ขุด

ดิน 

ที�ปนเปื� อนสารเคมีออกและนาํไปกาํจดัทิ�งอยา่งปลอดภยั 
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คาํแนะนําเพิ�มเติม Other Information : ควรแจง้ใหห้น่วยงานราชการที�รับผิดชอบทราบ หากมีหรืออาจ

มีเหตุการณ์ที�ประชาชนทั�วไปหรือสิ�งแวดลอ้มตอ้งสัมผสัหรือ

ไดรั้บ 

สาร หรือในบางกรณีไอระเหยอาจรวมตวักบัอากาศเป็น

ส่วนผสมที� 

อาจระเบิดได ้

 

 

 

7. การควบคุมจดัการและการเก็บรักษา   :    Handling And Storage 
 

การควบคุมจัดการ   : กาํหนดพื�นที�ในการจดัเกบ็อยา่งชดัเจนห่างจากพื�นที�ที�มีประกาย

ไฟ  Handling    สถานที�จดัเกบ็ตอ้งมีเขื�อน (Bund) กั�นกนัสารรั�วหกออกสู่สภาพ  

แวดลอ้มภายนอก ภาชนะที�เหมาะสมในการใชเ้กบ็คือ โลหะ

หล่อ  

(Mild Steel) หรือสแตนเลส (Stainless Seel) ระวงัไม่ใหเ้กิดการ

สัมผสักบัผิวหนงั ควบคุมไม่ใหเ้กิดการฟุ้งกระจายเป็นละออง

หรือแก๊สออกสู่บรรยากาศ   

 

การเก็บรักษา   : เกบ็ในสถานที�ที�มีการถ่ายเทอากาศดี ห่างจากแสงแดด 

แหล่งกาํเนิดStorage     ประกายไฟและความร้อน ไม่ควรเกบ็ในที�ที�อุณหภูมิ

สูงเกิน �� องศา 

เซลเซียล จดัเกบ็ไวใ้หห่้างจากสารออกซิไดส์ซิ�ง หา้มเกบ็

รวมกนักบัยางธรรมชาติ ยางบิวทิล ยางไนโตร ยางนีโอพรีน 

รวมทั�งพลาสติกทั�วไปและอลูมิเนียม 
 

การขนย้ายผลิตภัณฑ์  : จะตอ้งอยูใ่นภาชนะปิดและในการขนส่งทางเรือไม่ควรเกบ็อยู่

ใน Product Transfer    พื�นที�ที�ติดกบัหอ้งทาํความร้อน การสูบถ่ายจะตอ้งมีอตัราไม่เกิน 

7  

m/sec และถา้ใชปั้�มชนิด Positive Displacement จะตอ้งติดตั�ง Non-

integral Pressure Relief Valve อุปกรณ์ที�ใชใ้นการสูบถ่ายตอ้งต่อ

สายดินเพื�อป้องกนัการสะสมของไฟฟ้าสถิตและหา้มใชแ้รงดนั

อากาศช่วยในการสูบถ่าย 

 

ข้อเสนอแนะเกี�ยวกับภาชนะบรรจุ : ภาชนะที�ใชบ้รรจุควรใชเ้หลก็เนื�ออ่อนหรือสแตนเลส 

Recommended Materials 
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คาํแนะนําเพิ�มเติม   : ภาชนะที�ผ่านการใชบ้รรจุสารเคมีแลว้ แมจ้ะไม่มีสารตกคา้งอยู่

ใน 

Additional Advice    ภาชนะอีกแลว้กต็าม แต่ภาชนะอาจจะมีไอของสารเคมีตกคา้ง

อยู ่

อยา่ทาํการตดั เจาะ บด เชื�อม หรือทาํงานที�คลา้ยคลึงกนักบั

ภาชนะ 

หรือบริเวณใกลเ้คียงกบัภาชนะเพราะอาจจะทาํใหเ้กิดการระเบิด

ได ้

 

 

8. การควบคุมและการป้องกันส่วนบุคคล     :    Exposure Controls and Personal Protection 
 

ค่ามาตรฐานความปลอดภัย  : ทางสิ�งแวดลอ้ม  

Exposure Standard    - TLV-TWA = 200 ppm (262 mg/m3) 

       - TLV-STEL = 250 ppm (328 mg/m3) 

 

การควบคุมสถานที�ปฏิบัติงาน : เป็นสถานที�ที�มีการระบายอากาศไดด้ ี

โดยใช้หลักการทางวิศวกรรม   มีการติดตั�งพดัลมระบายอากาศ 

Engineering Controls Workplace 

  

การป้องกันทางการหายใจ  : สวมหนา้กากกรองไอสารเคมีอินทรียช์นิด NPF 400 (Gas Only) 

Respiratory Protection   หากอยูใ่นที�ที�การระบายอากาศไม่ดีในที�อบัหรือหอ้งทึบใหส้วม 

เครื�องช่วยหายใจชนิดมีถงัอากาศในตวัมาตรฐาน NPF 2000 

 

การป้องกันทางมือ   : หากตอ้งมีการสัมผสักบัสารเคมีควรสวมใส่ถุงมือชนิดที�ทนต่อ 

Hand Protection   สารเคมีชนิดนั�นไดด้ ีเช่น ถุงมือไนไตร หรือ นีโอพรีน 

การป้องกันตา   : สวมใส่แว่นครอบตาหรือหนา้กากป้องกนัสารเคมี 

Eye Protection 

 

การป้องกันอื�น ๆ   : สวมใส่ชุดป้องกนัซึ� งทนต่อสารเคม ีและรองเทา้นิรภยั 

Other Protection    ทาํความสะอาดร่างกายทุกครั� งหลงัการปฏิบตัิงาน 
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9. คุณสมบัตทิางกายภาพและทางเคมี     :     Physical and Chemical Properties 
 

ลักษณะทางกายภาพ  : ของเหลวใส  

Appearance 

 

กลิ�น    : มีกลิ�นเฉพาะตวั 

Odor 

 

จุดเดือด    : 64.6 ºC 

Boiling Point (°C) 

 

จุดหลอมเหลว   : - 97.8 ºC 

Melting Point (°C) 

ความดันไอ   : 96 mmHg @ 20 ºC 

Vapour Pressure (kPa) 

 

ความถ่วงจําเพาะ   : 0.792 @ 20 ºC (ASTM D4052) 

Specific Gravity 

 

ความหนาแน่น   :  0.791 - 0.793 @ 20 ºC (ASTM D4052) 

Density (g/cm3) 

 

ความหนาแน่นของไอ  : 1.1 @ 20 ºC (air = 1) 

Vapour Density 

 

ความสามารถในการละลายนํ�า : ละลายนํ�าไดส้มบูรณ์ที� 20 ºC (ASTM D1722) 

Solubility in Water 

 

อัตราการระเหย   : 2.1 (n-Butyl Acetate=1) 

Evaporating Rate 

 

ความเป็นกรดด่าง   : ไม่มีขอ้มูล 

pH Value 

 

10. ความเสถียรและความไวต่อการเกิดปฏิกิริยา    :   Stability and Reactivity 
 

เสถียรภาพ   : มีความเสถียรภายใตส้ภาวะปกต ิ
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Stability 

 

สภาวะที�ต้องหลีกเลี�ยง  : ความร้อน เปลวไฟ และแหล่งของประกายไฟ 

Conditions to Avoid 

 

สารที�ต้องหลีกเลี�ยงจากกัน  : หลีกเลี�ยงจากสารออกซิไดส์ซิ�งเขม้ขน้ กรดและด่างเขม้ขน้ 

Materials to Avoid 

 

สารอันตรายที�เกิดจากการสลายตัว : ไม่คาดว่ามีในสภาวะปกต ิแต่จะเกิดคาร์บอนไดออกไซดแ์ละ 

Hazardous Decomposition Products  คาร์บอนมอนออกไซดข์ึ�นไดเ้มื�อเกิดการเผาไหมท้ี�ไม่สมบูรณ์ 

 

อันตรายจากการเกิดปฏิกิริยาโพลิเมอร์ : ไม่มี 

Hazardous Polymerization 

 

11. ข้อมูลด้านพษิวทิยา      :      Toxicological Information 
 

ความเป็นพิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) 

 LD50 ทางปาก  : 5,628 mg/kg (หนู) 

 LD50 ทางผิวหนัง  : 15,800 mg/kg (กระต่าย) 

 LC50 ทางการหายใจ : 64,000 ppm/4 hours (หนู) 
 

 

พิษต่อผิวหนัง   : ทาํใหผ้ิวหนงัระคายเคือง การสัมผสับ่อยๆ เป็นระยะเวลานาน 

Skin Irritation    อาจทาํใหผ้ิวหนงัขาดไขมนัและกลายเป็นโรคผิวหนงัได ้

 

พิษต่อตา    : จะก่อใหเ้กิดการระคายเคือง และทาํใหเ้ยื�อเมือกตาอกัเสบ เกิดตา

แดงEye Irritation    และสายตาพร่ามวั 

 

พิษต่อระบบหายใจ   : เมื�อสูดดมไอระเหยเขา้ไปอาจทาํใหเ้กิดการระคายเคืองต่อระบบ 

Respiratory Irritation   การหายใจ 

 

พิษในการก่อมะเร็ง   : ไม่มีขอ้มูลบ่งชี�ว่าเป็นสารก่อมะเร็ง 

Carcinogenicity 

 

12. ข้อมูลเชิงนิเวศน์      :      Ecological Information 
 

พิษเฉียบพลัน (Acute Toxicity) 
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 ปลา   : ความเป็นพิษตํ�า : LC50 > 10,000 mg/l 

 ไรนํ�า   : ความเป็นพิษตํ�า : EC50 : 10,000 mg/l/24 h. 

 

การเปลี�ยนแปลงของสาร  : ละลายไดใ้นนํ�า 

Mobility     กรณีหกบนดินอาจมีการเคลื�อนที�และปนเปื� อนในนํ�าใตด้ิน 

 

การคงอยู่ / การสลายตัวของสาร : สลายตวัโดยธรรมชาติ 

Persistence / Degradability 

 

การสะสมของสารในสิ�งมีชีวิต : คาดว่าจะไม่มีการสะสม 

Bio-accumulation 

 

13. การกําจดัหรือการทําลาย          :            Disposal Considerations 
 

การกําจัดผลิตภัณฑ์  : ควรนาํกลบัไปใชห้มุนเวียนใหม่ถา้สามารถทาํได ้พิจารณาความ

เป็น 

Material Disposal    พิษและคุณสมบตัิทางกายภาพของสารที�เกิดขึ�น เพื�อพิจารณา

จดัแยก 

ประเภทของเสียและวิธีการกาํจดัที�เหมาะสม ตามระเบียบ

ขอ้บงัคบั 

ที�เกี�ยวขอ้ง 

 

การกําจัดภาชนะบรรจุ  : ถ่ายสารเคมีออกใหห้มดจากภาชนะบรรจุ ภายใตส้ภาวะที�

ระบาย 

Container Disposal อากาศไดด้ีและปลอดภยั ห่างไกลจากแหล่งความร้อนและแหล่ง

สร้างประกายไฟ เพราะสารที�ตกคา้งอยูอ่าจก่อใหเ้กิดอนัตราย

จากการระเบิดขึ�นได ้อยา่เจาะ ตดั หรือเชื�อมถงัที�ยงัไม่ไดท้าํ

ความสะอาดส่งไปใหผู้ใ้ชถ้งัหมุนเวียนหรือผูท้าํประโยชน์จาก

ของเสียโลหะ 

 

กฎหมายในประเทศ  :  ควรกาํจดัทิ�งตามขอ้บงัคบัและกฎหมายที�บงัคบัใชใ้นแต่ละ

ทอ้งถิ�น 

Local Legislation    หรือตามขอ้กาํหนดในประเทศหรือเขตพื�นที�ระเบียบขอ้บงัคบั

ใน 

ทอ้งถิ�นอาจเขม้งวดกว่าขอ้บงัคบัของประเทศหรือเขตภูมิภาค 

และตอ้งยดึถือปฏิบตัิตามโดยเคร่งครัด 
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14. ข้อมูลสําหรับการขนส่ง        :          Transport Information 
 

Road/Rail Transport ADR/RID 

 UN. Number  : 1230 

 Class/Item  : 3/3 (b) 

 Hazard Symbol  : ของเหลวไวไฟสูง (Flammable Liquid) 

 Proper Shipping Name : Methanol 

 Packing Group  : II 

 

Maritime Transport IMO 

 UN. Number  : 1230 

 Class   : 3.2 

 Packing Group  : II 

 Hazard Symbol  : ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) 

 Proper Shipping Name : Methanol 

 Marine Pollutant                 : No 

 

Air Transport IATA/ICAO 

 UN. Number  : 1230 

 Class   : 3 

 Packing Group  : II 

 Hazard Symbol  :   ของเหลวไวไฟ (Flammable Liquid) 

 Proper Shipping Name : Methanol 

 

 

 

15. ข้อกําหนดเกี�ยวกับสัญลกัษณ์หรือฉลาก  :  Regulatory Information 
 

EC Label Name   : Methanol 

 

EC Classification   : ไวไฟสูง, เป็นพิษ 
 

EC Symbol   : F  

     T 

 

EC Risk Phrases   : R 11  ไวไฟสูง 

      R 23/25  เป็นพิษเมื�อสูดดมและกลืนกิน 
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EC Safety Phrases  : S 7      เกบ็ในภาชนะที�ปิดสนิท 

S 16    เกบ็ใหพ้น้จากแหล่งกาํเนิดไฟ หา้มสูบบุหรี� 

S 24  หลีกเลี�ยงการสัมผสักบัผิวหนงั 

S 45  ในกรณีเกิดอุบตัิเหตุหรือรู้สึกไม่สบาย ควรปรึกษา

แพทย ์

ทนัที พร้อมทั�งแสดงฉลากของสารเคมี 
 

EINECS (EC)   : 200-659-6 

 

EC Annex I Number  : 601-021-00-3 

 

MITI (Japan)   : 2-201 
 

16. ข้อมูลอื�น ๆ              :              Other Information 
 

MSDS Distribution  : The information in this document should be made 
available to 

all who may handle the product. 

 
Disclaimer : 

 
The information contained herein is based on our current knowledge of the underlying 
data and is intended to describe the product for the purpose of health, safety and 
environmental requirements only. No warranty of guarantee is expressed or implied 
regarding the accuracy of these data or the results to be obtained from the use of the 
product. 

Revision 3  :  May, 2018 
 

 
 


